Pályázati tematika 2019. augusztus – 2019. szeptember
Legfrissebb országosan elérhető pályázatok
NFA-2019 Munkahelyteremtő pályázat

A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő
beruházásainak támogatására a Pénzügyminisztérium 5
milliárd forint keretösszegű pályázatot hirdetett,
melynek köszönhetően több, mint 250 KKV-nál
megközelítőleg 1.500 új munkahely jöhet. A program
segítségével lehetősége nyílik új gépeket, eszközöket,
illetve immateriális javakat beszerezni vállalkozása
számára,
valamint
a
támogatást
fordíthatja
ingatlanvásárlásra. A pályázati felhívás ezért cserébe legalább 2 fő új munkavállaló
foglalkoztatását követeli meg. Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új
munkahelyenként 1,7 millió Ft támogatás igényelhető, mely bizonyos esetekben még tovább
növelhető (lsd. összefoglalónkban).
A program különlegessége, hogy az nem zárja ki a Pest megyei településeket. A pályázat
benyújtásának határideje 2019. augusztus 1-től 2019. szeptember 5-ig.

KKV-START INNOVÁCIÓ

Korábban KFI támogatásban nem részesült KKV-k számára elérhető pályázat 10-20 MFt, a
maximális támogatási mérték 60%, a teljes projekt de minimis támogatási kategória alatt
kerül támogatásra. Az elszámolható költségek: bér, anyag, szolgáltatás, eszköz, piacra jutás,
koordinációs költség.

Vidéki térségben (Pest megyén kívül) elérhető pályázatok
Információs technológia
GINOP-3.2.2–16–Vállalkozások komplex infokommunikációs
és mobilfejlesztéseinek támogatása
1-24 Millió Ft vissza nem térítendő támogatással és 1,25-37,5
Millió Ft visszatérítendő, kedvezményes hitelösszeggel
kombinált pályázati lehetőség keretében a mikro-, kis- és
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középvállalkozások teljes infokommunikációs rendszerének kiépítésére és modernizálására
nyílik lehetőség.

Munkahelyteremtés

GINOP-5.2.4 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására
A pályázat keretin belül 25 éven aluli, OKJ-s végzettséggel
rendelkező fiatal gyakornokok foglalkoztatására nyílik
lehetőség 9 hónapon keresztül. A 100%-os támogatás
azonban nem csak a munkavállaló és a kijelölt vállalati
kapcsolattartó
teljes
bérét
fedezi,
hanem
a
foglalkoztatáshoz szükséges eszközök és immateriális
javak beszerzését is.

Energetikai fejlesztések

GINOP-4.1.3-19 Napelemes
középvállalkozásoknak

rendszer

telepítésének

támogatása

mikro-,

kis-

és

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló
hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából
mikro- kis- és középvállalkozások részére vissza nem térintendő támogatás minimum 1,5
millió Ft, maximum 3 millió Ft. A benyújtás határideje: 2019. május 15. 12.00 órától 2020.
szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges.
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GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó
épületenergetikai fejlesztések támogatása

A támogatási összeg minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft lehet. A felhívás
keretében, a támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2019 szeptemberétől van mód. A
felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának
megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások
megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja
a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a
felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások
rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. A vissza nem térítendő támogatás és a
kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen
konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A
megvalósítandó projekt tehát vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önrészből
tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt teljes költségét. Fontos, hogy az
igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás
összegét. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható
költségének 55%-a lehet.

Vidékfejlesztés

VP5-4.1.6-4.2.3-17-Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának

Magyarországon a mezőgazdasági termelők és az élelmiszerfeldolgozók jelentős része
elavult épületekben, korszerűtlen technológiával és
magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni. A
felhívás alapvető célja a gazdaságok és feldolgozó
üzemek versenyképességének javítása új, innovatív
és környezetbarát technológiák elterjesztésének
támogatása révén. Egyéni projekt esetén maximum
500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum
1 milliárd forint.
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Kedvezményes kamatozású hitel lehetőségek:

GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram

A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve
a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének
támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem
megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kisés középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A
kölcsön összege Minimum 1 millió HUF – Maximum 50 millió HUF Kezdő vállalkozások által
igényelhető hitel összege maximum 25 millió HUF lehet.

GINOP-8.2.6-18 Digitális Jólét Pénzügyi Program - Hitelprogram

A hitelprogram célja, hogy támogassa a Digitális Jólét Program (továbbiakban: DJP) stratégiai
céljainak megvalósulását a DJP eszköztárának bővítése, azon belül kedvezményes kölcsön
elérhetőségének biztosítása által. A kölcsön összege Minimum 5 millió HUF – Maximum 200
millió HUF.

Kérdésük esetén forduljon hozzánk bizalommal:

Ruttersmidt-Vona Tímea
Vezető tanácsadó
Mobil.: +36304551488
vona.timea@asesor.hu

Fábián-Seremetyev Márk
Ügyvezető
Mobil.: +36204522462
fsm@asesor.hu
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